
BQ GIAO THÔNG VN TAT 
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM 

S&4,/15/DHHHVN-TDKT 

V vic hrn5ng dn dang k danh hiu thi 
dna näm h9c 2022-2023 và trách nhiêm 
cüa các don vj có lien quan. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phiIc 

Hái P hông, ngày ,I3 tháng 9 nám 2022 

KInh gri: Thu truâng các dan v trong Trithng 

Can cr Lut Thi dua, khen thi.râng ngày 26/11/2003; Lut sra di, b sung mt 
so diêu cüa Luât thi dna, khen ththng ngày 14/6/2005 và Lutt siira dôi, bô sung mt so 
diêu cüa Lut thi dna, khen thi.r&ng ngày 16/11/2013; 

Can cü Nghj djnh s 91/201 7/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Thi dna, khen thuâng; 

Can cur vào Thông tu s 13/2018/TT- BGTVT ngày 29/3/20 18 cña B Giao thông 
vn tãi ye huâng dn cong tác thi dna, khen thung ngành giao thông vn tãi; 

Trên ca s rniic tiêu, nguyen tc cüa Cong tác thi dna, khen thung; nhim v 
thithng xuyên cüa don v và nhim vii Nhà truRmg giao, dê nghj Thu trurng các dan vj 
thuc và trijc thuc Tru&ng tiên hành dang k các danh hiu thi dua cña tp the, cá nhân 
trong närn hQc 2022-2023 cii the nhu sau: 

!. MVC  TIEU, NGUYEN TAC 

1. Muc tiêu 

a) Miic tiêu cOng tác thi dua: Khuyn khIch, dng viên tp th& cá nhân tir giác 
tham gia các phong tràothi dua do Trurng phát dng, tao  mOi tru?Yng, dng 1irc thi dua, 
phân dâu hoàn thành xuât sac các nhim vii duçic giao; 

b) Miic tiêu cong tác khen thuOng: Ghi nhn, vinh danh thành tjch cüa tp th& 
cá nhân tIch circ tham gia các phong trào thi dua, dOng gop và sI phát triên chung cüa 
Trithng và dan vj. 

2. Nguyen tc 

a) Thirc hin trên nguyen tc tir nguyen,  tir giác, cong khai; doàn k&, hçp tác vã 
cüng phát triên; 

b) Tp th& Ca nhân tharn gia phong trào thi dua phãi dang k, không dàng k thi 
dua thI khOng duçc xem xét, cong nhn các danh hiu thi dua. 

!!. DO! TUNG 

1. Tp th: PhOng, ban, khoa, viên, trung tarn, cong ty; các b mOn trirc thuc 
khoa, vin, trung tam; cãc khoa trirc thuc Trung Cao dang VMU, Trung tam Giáo diic 
quOc phông và an ninh. 

2. Ca nhân: Can b, viên chuic và ngui lao dng (CB, VC và NLD) k Hcp dng 
vi Trung tir 12 tháng trâ len. Ngithi lao dng cüa các don vj tir k Hp dông thi 
ngithi lao dng dang k ti don vi). 

Rieng di vOi nhüng triRing hçp du'çc TruO'ng cfr di hçc tp tai  nuâc ngoài hoac 
cong tãc trên tàu chixa dang k thi dua närn h9c, ngay khi disgc tiêp nhn ye TnrOng tiep 
tc cong tác phâi dang k bô sung. 
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III. DANH HIU BANG KY 

1. Dôi vâi tp th gôrn: 

a) Tp th Lao dng tiên tin (LDTT); 

b) Tp th Lao dng xut sc (LDXS); 

c) Nu dn vi dü tiêu chun thI dãng k Ci Thi dua B Giao thông vn tâi, Bang 
khen cUa B tnthng; Bang khen cüa ThU tirâng Chinh phU, Huân chrning Lao dng 

Mu dang k danh hiu thi dua Tp th LDXS, Tp th LDTT nhu sau: 

- Khéi giãng dy theo mu M2; 

- Khi phOng, ban, trung tam, cong ty... theo mu M3. 

2. Di vOi Ca nhân: 

a) Lao dng Tiên tin (LDTT); 

b) Chin s5 Thi dua c.p co s (CSTD). 

CB, VC và NLI) dr kin dàng k danh hiu thi dna LDTT, CSTD däng k ni 
dung, chixong trinh cong tác, chi tiêu phân dau trong nãm hQc cUa ban than cho ThU 
trithng thm vj tr?c tiêp quãn l mInh; viêt ban dang k theo mu (khoi giãng dy theo 
mu M4; khôi phOng ban, trung tam, cOng ty theo mâu M5). 

Lu'ufi: 

* Dôi vâi các cá nhân là giãng viên khi däng k danh hiu CSTD cap cci s& phâi dáp 
iirng mt trong so các diêu kin sau: 

- ChU nhim hoac tham gia trijc tip d tài NCKH cp TriRng tr len d dixçc 
nghim thu có kêt qua tr dat  trâ len (Hi dong thi dna, khen thithng can cir pharn vi ãnh 
hrnng, hiu qua áp diing cUa dê tài NCK}1 dê quyêt djnh so hrcing ngi.thi tham gia dê tài 
dugc xét tang danh hiu CSTD); 

- Tác giâ chjnh hotc chju trách nhim chInh hotc tác già thi'i nht cUa bài báo 
dugc dang trên các tp chI thuc danh rnic 1ST, Scopus; 

- Huàng dn chInh sinh viên tham gia NCKH, thi Olympic cp quc gia dt giãi 
Ba trâ len; 

- ChU biên giáo trInh/sách chuyên khâo dä nghim thu và dixçic xác nhn dua vào 
sU diing tai  Trung. 

* Di vfci giãng viên thuc Khoa Ngoti ngU, Khoa Co s - Co bàn, Khoa L 1un 
chInh trj, Trung tam Giáo diic the chat hang hãi, Trung tam Giáo diic Quoc phông và An 
ninh có the thay the mOt  trong các diêu kin trén bang các bài báo cO ni dung dUng 
chuyên ngành dang trên các tap  chi có chi so ISBN hotc có sang kiên dôi mâi phixong 
pháp giãng dy mang hiu qua dtrqc thU tnthng don vj xác nhn và duqc Hiu truâng 
cong nhan. Trung tam Giáo diic the chat hang hài có the thay the bang vic tham gia thi 
dâu hoc hu6ng dan chinh sinh viên thi dâu dt huy chixong các giâi the thao tir cap 
UBND Thành phO trâ len tO chUc. 

* D6i vri cac cã nhân cOng tác tai  the phOng, ban, trung tam, vin, cOng ty . 
neu dang k danh hiu CSTD cap co sâ can có các sang kiên tang hiu qua cOng tác 
trong näm h9c 2022-2023. 

c) Chin s Thi dua cp B: Dat  danh hiu CSTD cp co sâ 3 näm lien tip: 
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; Co thành tIch, sang kien, giãi phap cong tác, d tài 
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nghien ciiru cüa cá nhân dO cO tác dicing ãnh hithng d6i vâi B và do Hi dng khoa h9c, 
sang kiên cüa B, ngành, tinh, doàn the trung ucng xem xét cong nh.n; hoc tham gia 
dê tài, dé an, somn thão van ban quy phm pháp 1ut. Don clang k theo mâu M6. 

('cac bku mu dwic dàng trên myc Tliiing báo Website cüa Trithng) 

IV. TRACH NHIM CUA THU TRIJONG CAC DON VI 

1. Di vài thu trithng các don vj thuc và trrc thuc Tnrèng 

a) Chi dao  vic dang k danh hiu thi dua va 1p danh sách däng k theo rnu 
Ml, gi:ri danh sách cüng bàn clang k danh hiu thi dua cüa tp the, Ca nhân ye Thu?ng 
trirc Hi dong Thi dua, khen thumg Nhà trithng. 

Th?yi gian: Triró'c ngày 30/9/2022. 

Dja dim: Phông T chirc - Hãnh chInh. 

Bàn rnm giri v dja chi pharnthanhson(vimaru.edu.vn  grn: Danh sách theo 
mâu Ml, clang k danh hiu LDXS dôi vâi tp the, clang k CSTD dôi vói Ca nhân. 

b) Sao lu'u 1 b danh sách clang k cüng bn clang k thi dua cüa tp th& cá nhân và 
cO trách nhirn theo dOi qua trInh phân dau cña CB, VC và NLD don vj mInh theo cã 
näm hçc. Cuôi näm hçc, can cir vão kêt qua bInh bâu tp the, cá nhân dü tiêu chuân, tin 
nhiêm, don vj giri kêt qua bInh bâu danh hiu thi dua näm h9c len Hi dông Thi dua, 
khen thuâng Tru?ng xét. 

c) Co trách nhim huâng dn cá nhân di.rçxc Truông cü di h9c tp tai  nuâc ngoài 
hoc cOng tác trên tàu clang k thi dua näm hçc ngay khi di.rçc tiêp nh.n ye Tnthng tiêp 
tic cOng tác. 

d) Don dc CB, VC và NLD don vi mInh thirc hin t& nhirn viii näm h9c da dang 
k. Phôi hcp vâi PhOng Dào tao  và PhOng Khoa h9c - Cong ngh dê xác djnh so giO' giâng 
day và nghien cfru khoa h9c cüa tirng giãng vien truâc khi xét danh hiu thi dua cuôi näm. 

2. Di v6i PhOng Dào tao:  Tng  h?p  và cung cp so gi giàng dy cüa tmg giàng 
vien cho các don vj và thu6ng tr?c thi dna khen thirOng Nhà truô'ng khi kêt thüc närn h9c. 

3. Di vth PhOng Khoa hçc - COng ngh: Tng hçTp và cung cap so gi nghien cru 
khoa h9c cña trng giãng vien cho các don vj và thixmg trirc thi dua khen thithng Nhà 
tnthng khi kt thüc nãm hçc. 

4. PhOng T chuc - Hành chInh: Don vj thung trirc cong tác thi dua, khen thung 
cüa Trung cO trách nhim tOng h?p  dang k danh hiu thi dua näm h9c cña tp the, cá 
nhân và báo cáo Hi dông thi dua, khen thuong Tnrng./. 

No'i nhân: 

- Nhu' trén; 
- Lixu: VT, TC-HC, TDKT. 

:OC 
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TRLTONG DH HANG HAT VIT NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Htnh phüc 

Hái Phdng, ngày tháng nàm 2022 

DANH SACH BANG K THI BUA NAM HQC 2022-2023 

I. TJP THE 

TT Ten 

Danh hiu dàng k 
cap co' so' Danh hiu dàng k 

cap B, ngành 
Ghi chñ 

TT 
LDXS 

TT 
LDTT 

1.  Khoa ..... x B&ng khen B truO'ng 
2.  B mon Hang hãi x 
3.  
4.  
5.  

II. CA  NHAN 

TT Ho và ten Bô mon 
Danh hiêu d 
nghi p ' 

Danh hiu dáng k 
cap B, ngãnh ... 

Ghi 
chü 

CSTD LDTT 
1.  Nguyn Van A ... x CSTD 
2.  Pham Thi B x Bang khen B trung 

3.  ... 
4.  ... 
5.  ... x 
6.  
7.  

TM. CONG DOAN THU TRUNG DN VI 

1 

D1NVI:  
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TRIJONG DH HANG HAT VTT NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BN VJ: . Bc 1p - Tr do - Hanh  phtIc 

Hal Phông, ngày tháng nàm 2022 

BAN BANG K THI BUA TiP THE 
Näm hoc 2022-2023 

(Khôi giâng day) 

KInh giri: Hi dng Thi dua, Khen thrnng Trithng DH Hang hãi Vit Nam 

TênDonvj  
Tng s CB, VC và NLD St CB, VC va NLD Co mt  
Can ciTr tiêu chun danh hiu Thi dua: Tp th  
và chuong trinh cong the cüa Trung, nhim vi thung xuyên cüa don vj trong näm hoc; 
toàn the CB, VC và NLD trong don vj nhât trI quyêt tam phân dâu dê dt duçc danh hiu 
Tp the  
Dui day chüng tôi xin däng k các chi tiêu cong tác Co ban d phn dâu dat  duc: 
I. Khi 1tr'ng cong tác nhóm A: 
1. Giãng day 1 thuyt: H chInh quy DH, C&  
2. Huo'ng dn th?c hành, thI nghim:  
3. Huâng dn t6t nghip:  
4. Chrn thi, hOi thi:  
5. Cong the kiêrn nhirn:  
6.  
II. Khôi 1trçng cong tác nhóm B: 
1. Viêt giáo trInh, bài giãng:  
2. Nghiên c(ru khoa hoc:  
3. Hçc tp chuyên rnôn, nghip vii  
4.  

5.  
III. Các mt cOng tác khác: 
1. Tham gia các phong trão, cac hot dng cUa Nhà tri.thng  

2. Chip hành t& pháp 1ut cüa Nhà mrcc, cãc quy djnh cUa nganh, Trung  

3.  
4.  

CHU T!CH/TO  TRLNG CD DON VI THU TRU'NG DON VI 

2 
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TRIJONG DH HANG HAl VIT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
DtiN VJ: . Dc 1p - Tu' do - Hinh phñc 

Hái Phông, ngày tháng nám 2022 

BAN BANG K THI BUA TJP THE 
Näm hoc 2022-2023 

(Khôi phOng, ban, trung tam, vin, cong ty ...) 

KInh giri: Hi dng Thi dna, Khen thuing Trung DH Hang hãi Vit Nam 

Têndunvj:  
Tng s CB, VC và NLD: S CB, VC và NLD có rnt  
Can cir tiêu chuk thi dna: Tp the  
và chumg trInh cOng tác cüa Trung, nhim vii duçic giao trong näm h9c, nhim v11 

thung xuyên cüa dun vj; toàn th CC, VC và NLD trong dun vj nhât trI quyêt tarn phân 
dâu dê dtt danh hiu: Tp the  
Dithi day chüng tôi xin däng k các chi tiêu cOng tác cu ban d phn dtu: 
I. Nhfrng cong tác thuc chtrc nàng nhim vi chInh: 
1. Nhim vi1 thr?ng xuyên, duçc giao: 

2. Sang kin, kinh nghim'  

3. Hçc tp nâng cao näng hrc chuyên mon nghip viii:  

II. Các cong tác khác: 
1. Cong tác kiêm nhirn  

2. Tham gia các phong trào, hot dng cüa Nhã tri.r?mg: 

3. Chp hãnh tt pháp 1ut cüa Nhà nrn5c,các quy djnh cüa ngãnh, cüa Trumg  

III. Nhfrng giãi pháp së ap diing nhIIm cãi tin, nâng cao hiu qua cOng tác. 
1  

CHU TICHITO TRUNG CONG DOAN THU TRISONG BO V4 
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TRU'ONG DH HANG HAT VIT NAM CONG HOA xA HQi CHU NGHiA VIT NAM 
IRIN VI: Dôc lap - Tr do - Hnh phñc 

Hái Phông, ngày tháng nám 2022 

BaN BANG THI BUA cA NHAN 
Nàm hoc 2022-2023 

(Khôi giãng day) 

KInh g1ri: Hi dng Thi dua, Khen thung Trung DH Hang hãi Vit Nam 

Hçtên:  
Ngay sinh:  
Chirc danh/Chirc vu:  
Thuôc dm vj:  
Can cir tiêu chun danh hiêu Thi dua:  
va chrnrng trInh cong tác cUa Trumg, nhim viii duçic giao trong näm hQc, tôi xin dang k 
phân dau dê dt ducic danh hiu:  
Duci day ià ni dung, chi tiêu 
I. Khi lu'çrng nhóm A: 
1. Giãng dty 1 thuyt: h ChInh quy DH, CD:  
2. HuOng dn thirc hành, thI nghim:  
3. Hixrng dn tt nghip:  
4. Chm thi, hói thi:  
5. Cong tác kiêm nhim:  

II. Khôi lirçing cong tác Nhóm B: 
1. Nghiên cru Khoa h9c:  
2. Vit giáo trInh, bài giãng:  
3. Vit chuyên d Khoa h9c:  
4. Hçc tp chuyên mon nghip v  

III. Các mit cong tác khác: 
1. Tham gia các phong trào, hott dng cüa Nhà truông  

2. Chp hành tht phãp 1ut cüa Nhà nrnic, các quy dnh cüa nganh, Tru?ng  

THU TRIIONG BaN VI XAC NHiN NGTfCfl VIET BO'N 
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TRTICNG DH HANG HAT VTT NAM CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
DaN VI: . Bc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

Hái P hông, ngày thông näm 2022 

BO'N BANG K THI BUA CA NHAN 
Nàrn hoc 2022-2023 

(Khôi phông, ban, trung tarn, cong ty, vin ...) 

KInh gi: Hi dng Thi dua, Khen thucng Trung DH Hang hâi Vit Nam 

Hotên:  
Ngày sinh  
Chiirc danhlChirc vu:  
Thuôc &m vi:  
Can dr tiêu chun danh hiêu:  
và chircrng trInh cong tác ciXa TruOng, nhim v1i thung xuyên cUa &m vj vá nhirn vii 
dirçxc giao trong närn h9c. 
Tôi xin däng k phn dAu d dat  danh hiu:  
Drn9i day chüng tôi xin dang k các chi tiêu cong tác co ban d phn du 
I. Nhfrng cong tác thuc chfrc nàng nhim viii chinh: 
1. Nhirn vii thu?ng xuyen, duçc giao: 

2. Sang kin, kinh nghim:  

ÔNG 
HOC 

3. Hc tp nâng cao nang 1rc chuyên mOn nghip vij:  ; HA 

II. Các cong tác khác: 
1. Cong tác kiêrn nhirn:  

2. Tharn gia các phong trào, hoat dng cña Nhà tnrO!ng:  

3. Chp hành t& pháp 1ut cüa Nhà nuâc, quy djnh cüa Ngãnh, cüa Trtthng 

III. Nhfrng giãi pháp së ap diing nhim cãi tin, nãng cao hiu qua cong tác. 
1.  

THU TR1XNG DUN VI XAC NHJN NGIYUI VIET DUN 

NAI 
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BO GIAO THÔNG VLN TAI CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRNG DH HANG HAl VIT  NAM Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Hái Phông, ngày tháng nàm 2022 

BAN BANG K THI BUA CUA CA NHAN NAM 2022 

H9vàtên:  
Chirc vii  
Don vj cong tác:  

Th?c hin Thông tu sê, 13/201 8/fl- BGTVT ngày 29/3/2018 cüa Bô Giao thông 
vn tái ye hithng dan cong tác thi dna, khen thu&ng ngành giao thông 4n tái, 

Tôi däng k phn du thi dua näm 2022. Ci th nhu sau: 

Dàng k phn dAu các danh hiu thi dua (Chin si thi dna Ngành Giao thông vn 
tãi, Chiên si thi dna toàn quôc): 

Dang k phn dAu các hInh thirc khen thithng (Huân chuong, Bang khen cUa thñ 
Thu tung chInh phü, Bang khen cUa B truâng B Giao thông vn tãi; Giây khen cüa 
Thu tnthng co quan, don vj): 

 

 

XAC NHN CUA THU TRIXONG DON V! NGTIOI BANG K 

Lixu : Bàn däng k nay dành cho cá nhân däng k' Danh hiu, bang khen cap B, Ngành, tth len 
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